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O Conselho Regional de Museologia 2ª Região – COREM 2R é uma Autarquia 

Federal com jurisdição nos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo, 

agindo no âmbito da atuação profissional da Museologia, e exercendo a importante 

função de disciplinar e fiscalizar este campo profissional regulamentado - composto 

pelos profissionais museólogos, os quais atuam nas mais diversas atividades dedicadas 

à preservação, pesquisa e comunicação do patrimônio, seja dentro ou fora do museu,  

assim como pelas instituições empresariais, culturais e museológicas sediadas na região 

e cuja atuação esteja igualmente debruçada sobre o tripé metodológico do campo 

museal.  

Apesar de ter a fiscalização como atividade principal, o COREM 2R vem, ao 

longo dos anos, relegando esta tarefa, que é imprescindível para garantir bons serviços 

prestados à sociedade, mas também difícil e controversa, na medida em que pode 

ocasionar sanções e punições aos colegas de classe, instituições e outros profissionais 

da área cultural. Pela delicadeza da questão, talvez, o tema da fiscalização foi, durante 

anos, esquecido e atropelado por outras ações administrativas e cotidianas no COREM 

2R.  

Por outro lado, a Museologia - profissão com regulamentação recente em 

comparação com outras carreiras mais antigas e consolidadas - também enfrenta 

desafios de entendimento de seu escopo teórico e metodológico, além de baixo capital 

humano, político, econômico e científico, dada sua configuração histórica pautada pelo 

baixo número de cursos e profissionais e reduzida atuação científica quando 

comparada com outras áreas das humanidades.  

Outro fator que dificultava sobremaneira o desenvolvimento das ações de 

fiscalização era a ausência de instrumentos normativos que direcionassem as ações a 

serem executadas. Em 2018, a Resolução COFEM n.º 19/2018 estabeleceu-se como 

primeiro regramento normativo específico sobre o tema a ser seguido pelos Conselhos 

Regionais. Estes últimos, os únicos responsáveis pela atuação direta de fiscalização – já 

APRESENTAÇÃO 
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que ao Conselho Federal de Museologia compete o regramento normativo e o 

julgamento em última instância das deliberações dos Regionais, após julgamento.  

Desta forma, a partir do ano de 2019, já foi possível que o COREM 2R iniciasse 

suas pioneiras incursões efetivas no contexto de fiscalização do exercício profissional. 

No ano seguinte, os primeiros processos foram abertos e um olhar cada vez mais atento 

à fiscalização vem sendo verificado por todos os Conselheiros e introjetado nas ações 

cotidianas. Para desenvolver esta difícil atribuição, todos nós Conselheiros tivemos de 

nos preparar, estudar ao extremo as questões jurídicas e normativas e, muitas vezes, 

enfrentar a ira de colegas revoltados contra as ações de fiscalização empreendidas. Mas 

também podemos ver, pela primeira vez, uma ação efetiva de fiscalização orquestrada 

entre o COREM 2R e seus registrados que retirou de cargo técnico de Museologia uma 

psicóloga nomeada para atender a interesses políticos e devolveu o cargo técnico à uma 

museóloga registrada, valorizando e unindo toda a classe de museólogos na defesa da 

atuação ética, técnico-científica e responsável para a Museologia. 

E é nesse contexto, reafirmando seu olhar cada vez mais atento à fiscalização de 

profissionais e instituições em sua jurisdição, que o COREM 2R lança seu Plano de 

Fiscalização para o ano de 2022. Neste documento, elaborado em estrita parceria entre 

a Conselheira Presidente da Comissão de Orientação e Fiscalização do Exercício 

Profissional, Ana Portugal, e esta Presidência, estão estabelecidos os fundamentos, 

princípios, diretrizes, metas e recursos orçamentários que embasarão as ações de 

fiscalização a serem empreendidas no ano de 2022. 

Espera-se que este documento, além de estabelecer as bases do planejamento 

para a fiscalização, também seja apropriado pelos profissionais museólogos, 

profissionais da área cultural em geral e gestores de museus e instituições culturais 

enquanto um instrumento facilitador do entendimento sobre a obrigatoriedade, 

fundamentos legais, princípios e diretrizes que sustentam e fundamentam as ações 

fiscalizatórias desenvolvidas. Boa Leitura!   

 

 

 

                                                 
                                                                                              
                                                                                               
                                                                                               
                                                                                              
 

 

 

FELIPE CARVALHO                                                                                     
                                                                                              
MUSEÓLOGO COREM 2R N.º 1042-I                                                                                           
PRESIDENTE 
CONSELHO REGIONAL DE MUSEOLOGIA 2ª REGIÃO 
 

 
... 
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O Plano de Fiscalização que ora apresentamos tem por objetivo estabelecer 

estratégias e metas para a fiscalização do exercício da profissão de museólogo pelo 

Conselho Regional de Museologia 2ª Região – COREM 2R durante o ano de 2022. 

Enquanto Conselho Profissional, o COREM 2R tem como principal atribuição a 

fiscalização e regulação do campo da Museologia, conforme disposto no Art. 8º, inciso I 

da Lei 7.287/19841, regulamentada pelo Decreto n.º 91.775/19852. Possui jurisdição 

nos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo, fixada pela Resolução 

COFEM n.º 06/20013, emitida pelo Conselho Federal de Museologia.  

O embasamento jurídico para atribuição de fiscalização do exercício profissional 

pelos Conselhos Profissionais brasileiros vem sendo estruturado ao longo de todo o 

século XX e início do século XXI. Tal estruturação ocorreu, inicialmente, pela criação 

de leis de regulamentação para diversas profissões, fundamentando-se, sobretudo, em 

garantir uma atuação profissional ética e de qualidade à sociedade, mitigando possíveis 

riscos e danos que possam ser causados pelos profissionais regulamentados. 

Recentemente, o Mandado de Segurança MS 22.643 (1998) e a Ação Direta de 

Inconstitucionalidade ADI 1717-6/DF (2002), ambos julgados pelo Supremo Tribunal 

Federal - STF, estabeleceram um entendimento definitivo para a natureza e poderes 

atribuídos aos Conselhos Profissionais.  

O MS 22.643 (1998)4 fixou a natureza jurídica dos Conselhos Profissionais 

enquanto Autarquias, definindo que: (i) estas entidades são criadas por Lei, tendo 

personalidade jurídica de direito público com autonomia administrativa e financeira; 

(ii) exercem a atividade de fiscalização de exercício profissional que, como decorre do 

disposto nos artigos 5º, XIII, 21º, XXIV da Constituição Federal, é atividade 

tipicamente pública; (iii) têm o dever de prestar contas ao Tribunal de Contas da União.  

 
1 Ver: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7287.htm  
2 Ver: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Atos/decretos/1985/D91775.html  
3 Ver: https://cofem.org.br/wp-content/uploads/2009/05/2001_06.pdf  
4 Ver: https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=85800  

INTRODUÇÃO 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7287.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Atos/decretos/1985/D91775.html
https://cofem.org.br/wp-content/uploads/2009/05/2001_06.pdf
https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=85800
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No que concerne à fiscalização do exercício profissional, a ADI 1.717-6/DF5 

(2002) reforça a interpretação de que esta ação é uma “[...] atividade típica de Estado, 

que abrange até poder de polícia, de tributar e de punir, no que concerne ao exercício 

de atividades profissionais regulamentadas [...]” (ADI 1.717-6/DF, 2002, p. 149.). 

Desta forma, enquanto cumprimento ao ato de fiscalização, decorre a previsão 

de obrigação de personalidades físicas e jurídicas prestarem informações aos Conselhos 

Profissionais, quando solicitados, em atos e ações de fiscalização - na medida em que 

estes Conselhos são as autoridades administrativas estatais com função específica de 

fiscalização. Tal entendimento baseia-se no Art. 197º, inciso VII da Lei 

5.172/19666 (Código Tributário Nacional), na medida em que as cobranças de 

anuidades, taxas por serviços e aplicação de multas pelos Conselhos Profissionais estão 

tipificadas enquanto tributação federal, conforme ADI 1717-6/DF (2002). A não 

prestação de informações, constitui embargo ou embaraço às ações fiscalizatórias, 

previsto no Art. 200º do Código Tributário Nacional. 

No campo da Museologia, as ações de fiscalização ao exercício profissional são 

de competência dos Conselhos Regionais de Museologia, nos termos do Art. 8º, alínea 

“c” da Lei 7.287/1984, que determina como atribuição dos Conselhos Regionais: 

 

Art. 8º - os Conselhos Regionais de Museologia terão as seguintes 

atribuições: 

[...] 

 c) fiscalizar o exercício da profissão, impedindo e punindo as infrações à lei, 

bem como enviando às autoridades competentes relatórios documentados 

sobre fatos que apurem e cuja solução não seja de sua competência para 

decidir; (Lei 7.287/1984, Art. 8º, grifo nosso).  

 

Já ao Conselho Federal de Museologia - COFEM, enquanto órgão de atividade 

complementar e superior, criado pela mesma Lei, compete a implementação de 

instrumentos normativos a serem seguidos pelos Conselhos Regionais e o julgamento, 

em última instância, aos recursos impostos às decisões dos Conselhos Regionais de 

Museologia, conforme estabelecido no Art. 7º, alíneas “d”, “f” e “h” da Lei 7.287/1984:  

Art. 7º - O Conselho Federal de Museologia, com sede em Brasília- DF, 
terá por finalidade:  
[...] 
d) julgar, em última instância, os recursos sobre as deliberações dos Conselhos 
Regionais; 
[...] 
f) expedir as resoluções que se tornem necessárias para a fiel interpretação e 
execução da presente Lei; 

 
5 Ver: http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=266741 
6 Ver: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5172compilado.htm  

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=266741
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5172compilado.htm
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[...] 
h) deliberar sobre o exercício de atividades afins à especialidade do 
Museólogo, nos casos de conflito de competência; (Lei 7.287. Art. 7º, grifo 
nosso). 

 

Desta forma, estes dois órgãos de atribuições complementares e criados pela 

mesma lei, atuam como um sistema de fiscalização do exercício profissional do 

museólogo, cada um deles, desenvolvendo as suas atribuições previstas na legislação.  

Os Conselhos Regionais de Museologia têm sua estrutura de governança 

composta por 12 Conselheiros eleitos por seus pares em Assembleia Geral, com 

mandato de 3 anos, permitida reeleição, sendo 6 Conselheiros Efetivos e 6 Conselheiros 

Suplentes que atuam de forma voluntária, sem qualquer remuneração. A totalidade dos 

Conselheiros dos COREMs forma seu ÓRGÃO DELIBERATIVO, denominado 

Plenário, e, conjuntamente com funcionários, assessores e colaboradores, também seu 

ÓRGÃO EXECUTIVO, composto pela Diretoria (Presidência, Vice-Presidência, 

Tesouraria e Secretaria), pelas Comissões Permanentes, Comissões Temporárias, 

Comissões Especiais, Delegacias Regionais e Representações Setoriais. No âmbito de 

parte do órgão executivo, sobretudo na composição de comissões, delegacias e 

representações, não há necessidade da condição de Conselheiro eleito, podendo os 

cargos ser ocupados por profissionais voluntários externos, desde que aprovados pelo 

Plenário.  

 De forma a dar apoio tanto ao órgão deliberativo, quanto ao órgão executivo, 

são admitidos ÓRGÃOS AUXILIARES, compostos pela Secretaria Executiva, 

Assessoria Contábil e Assessoria Jurídica.  

 As ações de fiscalização no âmbito dos COREMs ocorre, portanto, 

principalmente no âmbito de uma Comissão Permanente específica para tal fim. Trata-

se da COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO 

PROFISSIONAL – COFEP, instituída pela Resolução COFEM n.º 19/20187, com as 

seguintes atribuições:  

 

Art. 4º - São atribuições da COFEP: 
 
I – avaliar e definir metas de fiscalização; 
II – promover contato e reuniões, quando necessário, com profissionais, 
sindicatos, associações, entidades formadoras e empregadoras de museólogos;  
III – determinar, coordenar, orientar e supervisionar, direta ou indiretamente, 
o serviço de fiscalização;  
IV – avaliar a fiscalização, bem como propor novos procedimentos, a serem 
submetidos à aprovação da Diretoria do COREM;  
V – articular-se com outras Comissões do COREM, com vistas ao melhor 
desempenho de suas atividades;  
VI – solicitar parecer jurídico, quando necessário;  

 
7 Ver: http://cofem.org.br/wp-content/uploads/2009/05/Resolucao-19_2018-1.pdf  

http://cofem.org.br/wp-content/uploads/2009/05/Resolucao-19_2018-1.pdf
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VII – avaliar a pertinência do auto de infração;  
VIII – avaliar os relatórios de fiscalização com vistas às providências cabíveis; 
IX – propor à Diretoria representar perante autoridade policial ou judiciária a 
ocorrência de exercício ilegal da profissão, desde que sejam suficientes os 
elementos de prova fornecidos ou registrados, necessários à evidência, com 
figuração e comprovação da prática contravencional; 
X – averiguar a procedência de qualquer comunicado ou notícia que 
comprometa a imagem da profissão. (Resolução COFEM n.º 19/2018, Art. 4º). 

 

 É, portanto, a COFEP a Comissão responsável por acatar ou não denúncias 

recebidas pelos COREMs, investigar e coletar provas em face de profissionais e 

instituições que possam estar em exercício irregular ou ilegal da profissão, além de 

elaborar pareceres iniciais, após instrução processual, para dar subsídios os 

julgamentos de Processos Administrativos de Fiscalização e Disciplinares. A COFEP, no 

âmbito do COREM 2R, é assessorada pelos Fiscais Museólogos, Tesouraria, Auxiliar 

Administrativa e Assessoria Jurídica.  

Os FISCAIS MUSEÓLOGOS foram também instituídos pela Resolução 

COFEM n.º 19/2018 e são os responsáveis pela coleta de informações, interface com as 

personalidades físicas e jurídicas, aplicação de notificações e lavratura de Auto de 

Infração e elaborando os Relatórios de Vistoria:  

Art. 6º - São atribuições do fiscal:  
 
I – fiscalizar e orientar Pessoas Físicas e Jurídicas, elaborando os respectivos 
relatórios de vistoria; 
II- verificar o cumprimento da legislação, por Pessoas Físicas e Jurídicas, na 
realização de atividades ligadas à Museologia; 
III – identificar o exercício irregular ou ilegal da profissão; 
IV – emitir Termo de Notificação; 
V – lavrar Auto de Infração; 
VI – propor abertura de processos pertinentes à fiscalização, sob a supervisão 
da COFEP; 
VII – auxiliar a COFEP nos procedimentos de fiscalização; 
VIII – analisar processos e documentos pertinentes à fiscalização; 
IX – agir, em conjunto com a Tesouraria, para a observância da regularidade 
de quitação de anuidade e demais taxas; 
X – supervisionar as atividades do Agente Fiscal;  
XI – manter-se atualizado com a legislação profissional e correlata; 
XII – realizar palestras em eventos, inerentes à atividade, quando designado 
pela Presidência do COREM. (Resolução COFEM n.º 19/2018, Art. 6º).  

 
 

 A TESOURARIA oferece apoio à COFEP no sentido de emitir pareceres e 

comprovações quanto à adimplência financeira dos profissionais e instituições 

registradas e a AUXILIAR ADMINISTRATIVA oferece apoio à COFEP no envio e 

gerenciamento de correspondências físicas enviadas pelo sistema de correio. Por fim, a 

ASSESSORIA JURÍDICA oferece apoio no sentido de analisar conjuntamente 

parte dos Processos Administrativos de Fiscalização e Disciplinares, além da emissão 

de Pareceres Jurídicos para fiel interpretação ou diluição de dúvidas quanto aos 

instrumentos legais, normativos e regimentais aplicáveis.  
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Os Processos Administrativos de Fiscalização e Disciplinares, após conclusão da 

instrução processual e elaboração de Parecer inicial pela COFEP, são julgados pelo 

PLENÁRIO do COREM 2R, em Reunião Ordinária ou Extraordinária. A eles, então, é 

conferida deliberação, quer seja para arquivamento ou aplicação de sanções 

administrativas e disciplinares, como advertências, multas, suspensão ou cancelamento 

definitivo de registro (no caso de profissionais museólogos). Os Processos 

Administrativos e Disciplinares no Sistema COFEM/COREMs são regidos pela 

Resolução COFEM n.º 64/20218. 

Portanto, espera-se que este documento possa auxiliar a disseminar, entre 

profissionais e instituições, o caráter obrigatório da fiscalização pelo COREM 2R, 

estipulando as diretrizes e metas mínimas a cumprir durante o ano de 2022. Para 

tanto, este Plano foi estruturado a partir de um diagnóstico da situação atual das ações 

de fiscalização no âmbito do COREM 2R, seguindo-se de diretrizes e metas mínimas a 

serem alcançadas ao longo do ano e da apresentação dos recursos orçamentários 

destinados às ações de fiscalização.   

Considerando o caráter excepcional dos últimos dois anos, nos quais as 

atividades de fiscalização enfrentaram dificuldades em sua efetivação devido ao 

contexto da Pandemia de COVID-19 - e que provavelmente ainda enfrentarão este ano -

, seja pelas demandas cotidianas de adaptação aos protocolos de cuidados sanitários 

para a saúde coletiva e individual, problemas de saúde dos Conselheiros, perdas 

familiares, como também, pela adaptação a um novo ritmo e modo de trabalhar 

remotamente, o Plano de Fiscalização de 2022 terá como principal característica sua a 

execução viável e efetiva, considerando, ainda, os poucos recursos humanos e 

financeiros disponíveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 Ver: http://cofem.org.br/wp-content/uploads/2021/09/2021_08_28_Res-COFEM-64_2021-codigo-
proc-etico-disciplinar.pdf  

FELIPE CARVALHO                                                                                      
                                                                                              
MUSEÓLOGO COREM 2R N.º 1042-I                                                                                           
PRESIDENTE 
CONSELHO REGIONAL DE MUSEOLOGIA 2ª REGIÃO 

 

 

ANA PORTUGAL                                                                                      
                                                                                              
MUSEÓLOGA COREM 2R N.º 0654-I                                                                                           
PRESIDENTE COFEP 
CONSELHO REGIONAL DE MUSEOLOGIA 2ª REGIÃO 

 

 
... 

http://cofem.org.br/wp-content/uploads/2021/09/2021_08_28_Res-COFEM-64_2021-codigo-proc-etico-disciplinar.pdf
http://cofem.org.br/wp-content/uploads/2021/09/2021_08_28_Res-COFEM-64_2021-codigo-proc-etico-disciplinar.pdf
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De forma a estabelecer diretrizes e metas exequíveis e aplicáveis ao COREM 2R, 

sem prejuízo à prestação dos outros serviços oferecidos, o diagnóstico do cenário atual 

foi elaborado, apontando principalmente as fragilidades e limitações vivenciadas, mas 

também os avanços já alcançados nas ações de fiscalização nos últimos anos. 

No que se refere ao AMBIENTE EXTRENO, é necessário considerar a amplitude 

da jurisdição do COREM 2R, sobretudo no quantitativo de museus e municípios a 

fiscalizar.  O COREM 2R possui jurisdição em 03 estados da Federação (Rio de Janeiro, 

Minas Gerais e Espírito Santo), com um total de 1023 municípios e 857 museus.  

 

MUNICÍPIOS POR ESTADO 

ESTADO QUANTITATIVO 

RIO DE JANEIRO                                                                                      92 

MINAS GERAIS  853 
ESPÍRITO SANTO                                                                                     78 

TOTAL DE MUNICÍPIOS 1023 
 

MUSEUS POR ESTADO 

ESTADO QUANTITATIVO 

RIO DE JANEIRO                                                                                     313 

MINAS GERAIS 465 
ESPÍRITO SANTO                                                                                     79 

TOTAL DE MUNICÍPIOS 857 
 

 É necessário lembrar, ainda, que os estados que configuram a jurisdição do 

COREM 2R estão dentre os mais populosos do país, em região de colonização antiga e 

próxima ao litoral, o que amplia sobremaneira os índices de concentração populacional 

e instituições culturais.  

Em relação às instituições de Ensino Superior em Museologia, os cursos são 

ofertados por três Universidades Federais, duas em Minas Gerais e uma no Rio de 

Janeiro, sendo que esta última é a única que possui formação nos três níveis 

(Graduação, Mestrado e Doutorado). A região tem, ainda, uma concentração superior 

de cursos de formação, tendo apenas 3 estados e 5 cursos de formação. Há certa 

dificuldade na relação com alguns cursos, pois há ausência de profissionais com 

DIAGNÓSTICO 
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formação em Museologia em parte deles, profissionais em situação irregular e, ainda, 

exercício ilegal da profissão de membros de alguns corpos docentes, gerando 

descontentamento e revolta em parte dos profissionais recém-formados. 

 

CURSOS POR ESTADO 

ESTADO GRADUAÇÃO MESTRADO DOUTORADO QUANTITATIVO 
RIO DE JANEIRO 1 1 1 3 
MINAS GERAIS 2 0 0 2 
ESPÍRITO SANTO 0 0 0 0 
TOTAL DE CURSOS 5 
 

 No que se refere ao AMBIENTE INTERNO, o COREM 2R é o maior entre 

todos os COREMs em número de registrados. Tal situação faz com que o Regional 

apresente um alto índice de solicitações de serviços e documentos, como registros, 

desligamentos, CRTs, Declarações, etc. Por outro lado, apresenta alto índice de 

inadimplência, além de baixa credibilidade entre os profissionais registrados, dado o 

seu histórico de inoperância e desorganização administrativa.  

 

REGISTROS [PESSOA FÍSICA] 

CATEGORIA QUANTITATIVO 
REGISTROS TOTAIS [ATIVOS + INATIVOS] 1285 

REGISTROS ATIVOS 
ISENTOS [100 %] 4 
PAGANTES ADIMPLENTES  374 
PAGANTES INADIMPLENTES 380 
TOTAL DE REGISTROS ATIVOS 758 

REGISTROS INATIVOS 
REGISTROS TRANSFERIDOS 74 
REGISTROS DESLIGADOS 447 
TOTAL DE REGISTROS INATIVOS 521 

 

REGISTROS [PESSOA JURÍDICA] 

CATEGORIA QUANTITATIVO 
REGISTROS TOTAIS [ATIVOS + INATIVOS] 52 

REGISTROS ATIVOS 
ISENTOS [100 %] 25 
PAGANTES ANUIDADE INTEGRAL 27 
PAGANTES ADIMPLENTES 20 
PAGANTES INADIMPLENTES 7 
TOTAL DE REGISTROS ATIVOS 45 

REGISTROS INATIVOS 
REGISTROS TRANSFERIDOS -- 
REGISTROS DESLIGADOS 5 
TOTAL DE REGISTROS INATIVOS 5 

 

Do ponto de vista dos RECURSOS HUMANOS E FINANCEIROS é necessário 

identificar que, para a execução das atividades de fiscalização, o COREM 2ª Região 
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possui em seu quadro de Conselheiros, três membros designados que fazem parte da 

COFEP. O trabalho destes Conselheiros é voluntário. Apesar de todos os esforços 

empreendidos, o tempo disponível para o trabalho é limitado diante das demandas e 

necessidades da fiscalização atreladas à manutenção da vida profissional e pessoal de 

cada Conselheiro. Aliado a isto, a nova composição de Comissões Permanentes para os 

COREMs, estabelecida pelo COFEM, faz com que os Conselheiros participem ao menos 

de duas outras Comissões com outras demandas e responsabilidades.  

Os Fiscais Museólogos do COREM 2R, nomeados pela Portaria COREM 2R n.º 

001/2022, também são os próprios Conselheiros, com outras atribuições em Comissões 

e na própria Diretoria do COREM. Verifica-se, também, um alto desinteresse pela 

classe de museólogos para a candidatura às vagas de Conselheiros do COREM 2R. Nos 

últimos anos é possível verificar que a quantidade de vagas é sempre superior à 

quantidade de candidatos, fazendo com que sempre haja vagas de Conselheiros 

sobrando. Hoje, das 12 vagas disponíveis, apenas 10 estão ocupadas.  

A possibilidade de contratação de funcionário ou estagiário para auxiliar nas ações 

burocrático-administrativa da fiscalização tem sido analisada. Porém, ainda há 

preocupação entre Conselheiros e Diretoria quanto à sustentabilidade financeira do 

COREM 2R com a contratação de um novo funcionário ou estagiário. O COREM 2R já 

possui um alto custo de mensal para a manutenção de sua estrutura atual. Aliado a um 

alto índice de inadimplência, ainda é extremamente presente a preocupação com a 

sustentabilidade financeira do COREM, assim como a maior retenção de custos 

possível. Identifica-se que a falta de recursos humanos e financeiros é um dos 

principais e mais sérios problemas do COREM 2R, acarretando morosidade, 

descontinuidade, e, muitas vezes, impossibilidade de ações efetivas de fiscalização.   

Outro ponto que acarreta dificuldades para a fiscalização é a falta de 

ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL do COREM 2R. Atualmente, a documentação de 

grande parte dos registrados encontra-se desatualizada, sobretudo com relação às 

informações, como endereço, local de trabalho e informações para contato. A 

atualização cadastral9 também não possui ampla aceitação entre os registrados do 

COREM 2R, tendo participação mínima, apesar de constantemente divulgada pelo site, 

redes sociais e e-mail. O cadastro desatualizado impossibilita, muitas vezes que o 

COREM 2R encontre os profissionais e possa notificá-los ou autuá-los. A organização 

física da documentação também é um desafio no COREM 2R. Há muitos documentos 

que não são encontrados e ausência de um sistema de documentação, digitalização e 

recuperação da documentação entre 1986 e 2020. A ausência de um sistema 

 
9 Link para Atualização Cadastral: https://corem2r.org/2019/04/18/atualizacao-cadastral-corem-2r-
2019/   

https://corem2r.org/2019/04/18/atualizacao-cadastral-corem-2r-2019/
https://corem2r.org/2019/04/18/atualizacao-cadastral-corem-2r-2019/
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informatizado para gerenciamento de informações cadastrais e financeiras também 

dificulta e torna mais lentas as ações.  

A ALTERAÇÃO CONSTANTE DAS NORMAS afetas à fiscalização também 

tem sido um elemento retardante para as ações de fiscalização. Entende-se que, com o 

estabelecimento, a partir de 2018, da normatização para fiscalização do Sistema 

COFEM/ COREMs, seja necessária a implantação efetiva dos procedimentos elencados 

nas Resoluções, Portarias e Instruções Normativas. Entretanto, entre os anos de 2020 e 

2021 tem-se verificado um aumento substancial na alteração de normas e 

procedimentos emitidos pelo COFEM e direcionados à atuação dos COREMs. Esta ação 

tem causado dificuldades na estruturação plena dos processos de fiscalização, pois as 

normas são alteradas constantemente. Lembra-se que nos anos de 2020 e 2021 foram 

substancialmente alterados os seguintes procedimentos, afetos às questões de 

fiscalização:  

- Código de Processo Administrativo e Disciplinar (Resolução COFEM n.º 

64/2021), anteriormente previsto no Regimento Interno do COREM 2R, no Código de 

Ética do Profissional Museólogo e na Resolução COFEM n.º 19/2018; 

- Código de Ética do Profissional Museólogo (Resolução COFEM n.º 63/2021), 

contendo substancial alteração ao antigo código, aprovado em 1992; 

- Atividade em outra Jurisdição [Pessoa Física] (Resolução COFEM n.º 

60/2021), contendo substancial alteração à Resolução COFEM n.º 04/2014, 

anteriormente praticada; 

- Registro de Pessoas Jurídicas (Resoluções COFEM n.º 38/2020 e 57/2021), 

alterando a Resolução COFEM n.º 05/2012, até então praticada. 

- Cancelamento e Suspensão de Registros [Pessoa Física] (Resolução COFEM 

n.º 46/2020), alterando os procedimentos previstos na Resolução COFEM n.º 11/2017; 

-  Regimento Interno (Portaria COFEM n.º 03/2018), alterando substancialmente a 

configuração dos COREMs. 

 A alteração constante das normas também vem se constituindo como um 

desafio para o COREM 2R nas ações de fiscalização, pois, para fiscalizar e fazer cumprir 

todas as normas, os Conselheiros e Fiscais necessitam ter conhecimento profundo das 

normas. A mudança constante causa muitas confusões entre normas antigas e novas, 

além de demandar tempo de estudo e implementação de nova metodologia e 

procedimentos.  
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 Dentre as ações já implementadas nos últimos anos e que constitui um 

importante avanço na implementação de ações de fiscalização pelo COREM 2R está a 

implementação do PROCESSO ELETRÔNICO. Desde 2020, todos os Processos 

Administrativos abertos pelo COREM 2R são abertos e tramitam em formato 

totalmente eletrônico. Os processos são estruturados em arquivos extensão PDF, sendo 

seus atos assinados por ASSINATURA ELETRÔNICA com validade jurídica. Outra 

ação já desenvolvida e que tem possibilitado maior celeridade ao acesso aos 

documentos emitidos pelo COREM 2R é a implementação do REPOSITÓRIO 

DIGITAL. Por meio dele, todos os documentos produzidos pelo COREM 2R são 

arquivados em formato digital e podem ser acessados por todos os Conselheiros 

enquanto tiverem com mandato ativo. Esta ação tem possibilitado maior transparência 

entre as ações desenvolvidas pelas diversas comissões, dentre elas a COFEP, pelos 

Conselheiros e entre membros da Diretoria. Esta ação também tem facilitado as 

atividades de recuperação informacional por todos os membros do COREM 2R.  

 DADOS DE AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO também vêm sendo coletados 

desde 2019, de maneira que seja possível realizar análises qualitativas e quantitativas 

das ações de fiscalização empreendidas pelo COREM 2R. Estes dados têm se tornado a 

principal base para avaliar os avanços realizados, assim como para traçar as metas de 

fiscalização para os próximos anos.  

INDICES DE FISCALIZAÇÃO 2019 

CATEGORIA QUANTITATIVO 
DENÚNCIAS RECEBIDAS 4 
OFICIOS EMITIDOS 24 
E-MAILS EMITIDOS 34 
PARECERES/ RELATÓRIOS EMITIDOS 3 
NOTIFICAÇÕES EMITIDAS 12 
AUTOS DE INFRAÇÃO EMITIDOS -- 
VISITAS IN-LOCO -- 
DENÚNCIAS AO MINSTÉRIO PÚBLICO 1 
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ABERTOS -- 
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ENCERRADOS -- 
NOTAS DE REPÚDIO EMITIDAS 2 
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INDICES DE FISCALIZAÇÃO 2020 

CATEGORIA QUANTITATIVO 
DENÚNCIAS RECEBIDAS 1 
OFICIOS EMITIDOS 14 
E-MAILS EMITIDOS 32 
PARECERES/ RELATÓRIOS EMITIDOS 1 
NOTIFICAÇÕES EMITIDAS -- 
AUTOS DE INFRAÇÃO EMITIDOS -- 
VISITAS IN-LOCO -- 
DENÚNCIAS AO MINSTÉRIO PÚBLICO 1 
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ABERTOS 9 
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ENCERRADOS -- 
NOTAS DE REPÚDIO EMITIDAS 3 

 

 INDICES DE FISCALIZAÇÃO 2021 

CATEGORIA QUANTITATIVO 
DENÚNCIAS RECEBIDAS 2 
OFICIOS EMITIDOS 1 
E-MAILS EMITIDOS 7 
PARECERES/ RELATÓRIOS EMITIDOS 9 
NOTIFICAÇÕES EMITIDAS -- 
AUTOS DE INFRAÇÃO EMITIDOS -- 
VISITAS IN-LOCO -- 
DENÚNCIAS AO MINSTÉRIO PÚBLICO -- 
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ABERTOS 4 
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ENCERRADOS -- 
NOTAS DE REPÚDIO EMITIDAS 1 

 

 Os índices de fiscalização apontam que as ações de fiscalização no âmbito do 

COREM 2R vêm sendo mantidas nos últimos 3 anos. Verifica-se que a quantidades de 

ações empreendidas ainda é baixa em comparação à totalidade de profissionais 

registrados, museus localizados na jurisdição do COREM 2R e índice de inadimplência. 

Verifica-se, ainda, a dificuldade para dar continuidade e finalização/ julgamento aos 

processos de fiscalização. Neste quesito, as principais dificuldades estão na instrução 

processual – na medida em que muitos profissionais e instituições não respondem aos 

Ofícios e questionamentos do COREM 2R – e, também no trâmite extremamente 

moroso e burocrático para o andamento dos processos de fiscalização.   
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As ações de fiscalização do COREM 2R estão baseadas nos PRINCÍPIOS que 

regem a Administração Pública, assim como na legislação e instrumentos normativos 

aplicáveis à regulamentação da profissão de museólogo, à administração pública em 

geral, e à fiscalização do exercício profissional por meio dos Conselhos Profissionais de 

profissões regulamentadas. Enquanto Autarquia Pública Federal com atribuição legal 

de fiscalização do exercício de uma profissão regulamentada por Lei, o COREM 2R 

desenvolve atividade pública estatal.  Portanto, baseia-se em cinco princípios básicos, 

previstos no Art. 37º da Constituição Federal. São eles a LEGALIDADE, 

IMPESSOALIDADE, MORALIDADE, PUBLICIDADE e EFICIÊNCIA.  

PRINCÍPIOS 

LEGALIDADE – atuar em consonância ao previsto na legislação. 

IMPESSOALIDADE – agir de modo imparcial, não beneficiando nem prejudicando 

uma personalidade específica. 

MORALIDADE – atuar com honestidade frente aos recursos, bens e funções 

públicas. 

PUBLICIDADE – agir com transparência na administração pública. 

EFICIÊNCIA – buscar obter o melhor desempenho com a menor aplicação de 

recursos financeiros possíveis.  

 No que se refere às DIRETRIZES aplicáveis às ações de fiscalização, estas 

baseiam-se no PODER ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, o qual 

fundamenta-se no poder e no dever do Estado de punir atos lesivos ou contrários às leis 

e normas administrativas. Para isso, é conferido às instituições estatais fiscalizatórias, o 

PODER DE POLÍCIA   - que é [...] a prerrogativa de direito público que, calcada na 

lei, autoriza a Administração Pública a restringir o uso e o gozo da liberdade e da 

PRINCÍPIOS, DIRETRIZES 
E METAS 
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propriedade em favor do interesse da coletividade.” (CARVALHO FILHO, José dos 

Santos, p. 77). 

 Tais poderes, que possibilitam, pelos Conselhos Profissionais, a aplicação de 

sanções disciplinares e multas em seu escopo de atuação, requerem “[...] para seu pleno 

exercício, a DISCRICIONARIEDADE, a COERCIBILIDADE e a 

AUTOEXECUTORIEDADE, podendo implicar restrições de direitos individuais em 

favor dos interesses maiores da coletividade.” (TCU, Acórdão 1925/2019, p. 6). 

DIRETRIZES 

DISCRICIONARIEDADE – poder para agir livremente, sem estar vinculado à 

determinada conduta, desde que aja dentro dos limites legais e em defesa da ordem 

pública. 

COERCIBILIDADE – possibilidade de uso da força e definição de sanções quando 

identificado efetivo descumprimento legal e normativo. 

AUTOEXECUTORIEDADE – poder para executar suas decisões, sem necessidade 

de autorização prévia pelo Poder Judiciário. 

 Para o cumprimento das diretrizes que embasam as ações fiscalizatórias, são 

seguidos e aplicados INSTRUMENTOS LEGAIS E NORMATIVOS específicos, 

que norteiam o desenvolvimento e cumprimento da fiscalização:  

- LEI  7.287/1984,  que dispõe sobre a regulamentação da profissão de Museólogo. 

- DECRETO  91.775/1985, que regulamenta a Lei 7.287/1984, que dispõe sobre a 

profissão de Museólogo e autoriza a criação do Conselho Federal e dos Conselhos 

Regionais de Museologia. 

- REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO REGIONAL DE MUSEOLOGIA 

2ª REGIÃO. 

- RESOLUÇÃO COFEM N.º 19/2018, que estabelece os procedimentos de 

fiscalização e orientação profissional do Sistema COFEM/COREMs. 

- RESOLUÇÃO COFEM N.º 63/2021, que aprova o Código de Ética do 

Profissional Museólogo e revoga o Código de 1992. 

- RESOLUÇÃO COFEM N.º 64/2021, que aprova o Código dos Processos 

Administrativo, Disciplinar e Ético do Sistema COFEM/COREMs. 
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 A partir da identificação dos princípios e diretrizes aplicáveis, com base no 

diagnóstico apresentado da situação atual, foram estruturadas as principais metas para 

o desenvolvimento de ações de fiscalização pelo COREM 2R em 2022:  

FISCALIZAÇÃO DIRETA 

ESTADO QUANTITATIVO 
FISCALIZAÇÕES DIRETAS TOTAIS  05 

PESSOA JURÍDICA [MUSEUS] 
RIO DE JANEIRO 2 
MINAS GERAIS 3 
ESPÍRITO SANTO 0 
FIZCALIZAÇÃO DIRETA PESSOA JURIDICA 5 

PESSOA FÍSICA [REGISTRADOS OU NÃO REGISTRADOS] 
RIO DE JANEIRO 0 
MINAS GERAIS 0 
ESPÍRITO SANTO 0 
FISCALIZAÇÃO DIRETA PESSOA FÍSICA 0 

 

FISCALIZAÇÃO INDIRETA 

ESTADO QUANTITATIVO 
FISCALIZAÇÕES INDIRETAS TOTAIS  9 

PESSOA JURÍDICA [MUSEUS] 
RIO DE JANEIRO 1 
MINAS GERAIS 1 
ESPÍRITO SANTO 1 
FIZCALIZAÇÃO INDIRETA PESSOA JURIDICA 3 

PESSOA FÍSICA [REGISTRADOS OU NÃO REGISTRADOS] 
RIO DE JANEIRO 3 
MINAS GERAIS 3 
ESPÍRITO SANTO 0 
FISCALIZAÇÃO INDIRETA PESSOA FÍSICA 6 
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METAS DE GERENCIAMENTO 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

AÇÃO METAS PRAZO 

APRIMORAMENTO 
DAS ESTRATÉGIAS 
E METODOLOGIAS 
QUANTO À 

FISCALIZAÇÃO E 
ORIENTAÇÃO AO 
EXERCÍCIO 
PROFISSIONAL 
 

REVISÃO, 
ATUALIZAÇÃO E 
SISTEMATIZAÇÃO 
DE TODOS OS 

REGISTROS 
PESSOA FISICA 
DO COREM 2R. 

REVISÃO DE 100 % DOS 
REGISTROS PESSOA 
FISICA 

JULHO 
2022 

APRIMORAMENTO 

DAS ESTRATÉGIAS 

E METODOLOGIAS 
QUANTO À 
FISCALIZAÇÃO E 
ORIENTAÇÃO AO 
EXERCÍCIO 
PROFISSIONAL 

 

REVISÃO, 

ATUALIZAÇÃO E 

SISTEMATIZAÇÃO 
DE TODOS OS 
REGISTROS 
PESSOA FISICA 
DO COREM 2R. 

DESENVOLVIMENTO DE 

SISTEMA 

INFORMATIZADO PARA 
GESTÃO DOS REGISTROS 
PESSOA FISICA E 
JURIDICA 

DEZEMBRO

2022 

APRIMORAMENTO 
DAS ESTRATÉGIAS 
E METODOLOGIAS 
QUANTO À 
FISCALIZAÇÃO E 
ORIENTAÇÃO AO 

EXERCÍCIO 
PROFISSIONAL 
 

CRIAÇÃO E 
IMPRESSÃO DE 
CRACHÁS DE 
IDENTIFICAÇÃO 
PARA 
FUNCIONÁRIOS, 

CONSELHEIROS E 
FISCAIS 
MUSEÓLOGOS 

CRIAÇÃO E IMPRESSÃO 
DE CRACHÁS DE 
IDENTIFICAÇÃO PARA 
FUNCIONÁRIOS, 
CONSELHEIROS E 
FISCAIS MUSEÓLOGOS 

MARÇO 
2022 

APRIMORAMENTO 

DAS ESTRATÉGIAS 
E METODOLOGIAS 

QUANTO À 
FISCALIZAÇÃO E 
ORIENTAÇÃO AO 
EXERCÍCIO 
PROFISSIONAL 
 

DAR CELERIDADE 

AOS PROCESSOS 
DE 

FISCALIZAÇÃO 

INSTRUIR, INVESTIGAR E 

JULGAR PELO MENOS 
50% DOS PROCESSOS DE 

FISCALIZAÇÃO ABERTOS 
EM 2020 

DEZEMBRO 

2022 

APRIMORAMENTO 

DAS ESTRATÉGIAS 
E METODOLOGIAS 
QUANTO À 
FISCALIZAÇÃO E 
ORIENTAÇÃO AO 
EXERCÍCIO 
PROFISSIONAL 

 

REALIZAR 

FISCALIZAÇÃO 
DIRETA POR 
MEIO DE VISITAS 
A MUSEUS NOS 
ESTADOS DO RIO 
DE JANEIRO E 
MINAS GERAIS  

REALIZAR AO MENOS 4 

VISITAS DE 
FISCALIZAÇÃO DIRETA 

DEZEMBRO

2022 
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ITEM VALOR 

DESPESAS CORRENTES  

SERVIÇOS DE TERCEIROS DE PESSOAS JURÍDICAS  

                         ASSESSORIA JURÍDICA  R$ 24.960,00 

                         SERVIÇOS POSTAIS  R$ 1.000,00 

DESPESAS COM DIÁRIAS  R$ 3.000,00 

AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO  R$ 3.000,00 

DESPESAS COM TRANSPORTE AÉREO E TERRESTRE 
INTERESTADUAL  

R$ 2.000,00 

CONVÊNIOS COM ENTIDADES PÚBLICAS  R$ 1.000,00 

TOTAL DE DESPESAS CORRENTES R$ 34.960,00 

DESPESAS DE CAPITAL 

  

TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL R$ 0,00 

APLICAÇÕES 

DESPESAS COM APLICAÇÕES R$ 0,00 

TOTAL DE DESPESAS COM APLICAÇÕES R$ 0,00 

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 

RESERVA DE CONTINGÊNCIA R$ 0,00 

TOTAL DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA R$ 0,00 

TOTAL DAS DESPESAS R$ 34.960,00 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS 
ORÇAMENTÁRIOS 
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PORTARIA COREM 2R N.º 001/2022                                                                                     

 

 

                                                                                Nomeia, por determinação do Plenário, os 

                                                                       museólogos  fiscais   do  Conselho  Regional  de 

                                                                       Museologia 2ª Região e dá outras providências. 

 

 

O Plenário do CONSELHO REGIONAL DE MUSEOLOGIA 2ª REGIÃO, no uso 

de suas atribuições conferidas pelo Artigo 8º da Lei 7.287, de 18/12/1984 e pelo Artigo 

7º do Decreto n.º 91.775, de 15/10/1985; com base no Art.8º, inciso XIII, do Regimento 

Interno do COREM 2R e, 

 

CONSIDERANDO 

- o disposto no Art. 5º da Resolução COFEM n.º 19/2018, que determina que a atuação 

de fiscalização no Sistema COFEM/COREMs deva ser realizada por fiscais e concede 

nomeação provisória de Conselheiros dos próprios COREMs para tal função; 

- a decisão do Plenário do COREM 2R durante a 196ª Reunião Extraordinária do 

COREM 2R, realizada em 21 de julho de 2021; 

 

RESOLVE 

 

Art. 1.º - Nomear, para a função de fiscal museólogo no âmbito do Conselho 

Regional de Museologia 2ª Região, os Conselheiros Felipe da Silva Carvalho (COREM 

2R n.º 1042-I), Ana Paula de Souza Portugal (COREM 2R 0654-I) e Paula Nunes Costa 

(COREM 2R n.º 0886-I). 

 

Art. 2º - As atribuições dos fiscais museólogos serão aquelas constantes no Art. 6º da 

Resolução COFEM n.º 19/2018 e se constituirão de: 

I – fiscalizar e orientar Pessoas Físicas e Jurídicas, elaborando os respectivos relatórios 

de vistoria; 

II – verificar o cumprimento da legislação por Pessoas Físicas e Jurídicas, na realização 

de atividades ligadas à Museologia; 

III – identificar o exercício irregular ou ilegal da profissão; 

IV – emitir Termo de Notificação; 

V – lavrar Auto de Infração; 
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VI – propor abertura de processos pertinentes à fiscalização, sob a supervisão da 

COFEP; 

VII – auxiliar a COFEP nos procedimentos de fiscalização; 

VIII – analisar processos e documentos pertinentes à fiscalização; 

IX – agir, em conjunto com a Tesouraria, para a observância da regularidade de 

quitação de anuidade e demais taxas; 

X – supervisionar as atividades do Agente Fiscal; 

XI – manter-se atualizado sobre a legislação profissional e correlata; 

XII – realizar palestras em eventos, inerentes à atividade, quando designado pela 

Presidência do COREM. 

 

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor a partir desta data, devendo ser publicada no 

site do COREM 2R. 

 

 

Rio de Janeiro, 14 de fevereiro de 2022 

 

 

 

 

FELIPE CARVALHO 
PRESIDENTE 

CONSELHO REGIONAL DE MUSEOLOGIA 
 2ª REGIÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2022 
Conselho Regional de Museologia 2ª Região 

Av. Presidente Vargas, 633 – Sala 1214 
Centro, Rio de Janeiro – RJ 

CEP: 20071-004 
Tel.: + 55 21 96470-6083 

http://corem2r.org  

http://corem2r.org/


30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


